Rákóczis Vízitúra
Bodrog
augusztus 9 - 13
Meghirdetjük iskolánk hagyományteremtő vízitúráját.
Az idei túrán a Bodrogon eveznénk. A Bodrog Sátoraljaújhely és Felsőberecki között éri el a magyar
határt. Gyönyörű tájon, a hegyalján végighaladva Tokajnál ömlik a Tiszába. A korábbi kanyarulat
átvágások következtében a bal parton számtalan holtágat találunk. Ezek különleges növény- és
állatvilággal rendelkeznek.
A középkorban fontos szállítási útvonalként funkcionált a Bodrog. A partján jelentős uradalmi
központok, kastélyok épültek. Borsi várkastélyában született „az Úr 1676. évének március hava 27.
napján” II. Rákóczi Ferenc. Sárospatak várkastélya és vára Magyarország legépebb állapotban
megmaradt középkori épületegyüttese.

Időpont: 2021. augusztus 9 - 13
Részvételi díj: 46 500 forint
Jelentkezési határidő: május 28.
A részvételi díj tartalmazza:
Szállás: folyóparti kempingekben, zuhanyozási lehetőséggel vízpart mellett
Étkezés: svédasztal jellegű reggeli, ebéd hidegcsomag este bográcsos vacsora
Kenuk és a hozzá tartozó eszközök bérlése (mentőmellény, lapátok), csomagok szállítása,
túravezetés
Utazás: vonattal és bérelt busszal
Jelentkezés:
- jelentkezési lap elküldésével május 28-ig, megfelelő jelentkező esetén
- első részlet utalásával június 4-ig lehet
jelentkezési lap:
https://docs.google.com/forms/d/1EjGitTAMS-HcNO7FhFkwzlElCpUG1n2cIecFzvXAod4/edit
1. részlet 26 500 Ft utalásának határideje: Június 4.
RÁKÓCZI ALAPÍTVÁNY 11702036-20583284-00000000
A közlemény rovatba kérjük írják be a gyermek nevét és „vízitúra”!

2. részlet 20 000 Ft befizetése személyesen, határidő: június 15.
Vámos Krisztina és Fábián Viktor testnevelőknél

Tervezett program:
1. nap:
Érkezés Felsőbereckibe koradélutánig, a Bodrog bal partján lévő Bodrog Turista Ház Kempingbe
Megbeszélés, kenuk elosztása, gyakorló túra.
Az 1896-ban épült és ma is működő Szivattyútelep meglátogatása.
Bográcsos vacsora, és helyi specialitás: kenyérlángos savanyúsággal.
2. nap: Felsőberecki –Borsi - Felsőberecki
Táv: kb. 15 km
Reggeli után evezés Felsőberecki – Borsi (Rákóczi kastély megtekintése) – Felsőberecki útvonalon.
Borsiban született 1676. március 27-én II. Rákóczi Ferenc.
Megfelelő vízállás esetén környék ritkán látogatott szlovák és magyar területen lévő, szinte ismeretlen ártéri
területein is evezünk!
Bográcsos vacsora.
3. nap: SÁROSPATAK
Táv: 11,5 km
Reggeli után táborbontás, evezés Sárospatakig.
Kikötés a közúti híd felett. Táborhelyünk a Református Gimnázium csónakháza.
Bográcsos vacsora
Programlehetőség: Sárospataki vár megtekintése
4. nap: OLSZLISZKA
Táv: 17 km
Reggeli után táborbontás, evezés Olaszliszkáig
Táborozás a folyóparton a komp mellett lévő Komp vendégház zárt udvarában.
Bográcsos vacsora.
Látnivalók a táborhelyen: XIV. sz.-i templom.
5. nap:
TOKAJ
Táv: 18 km
Reggeli után táborbontás, evezés Tokajig
A HAJÓK, FELSZERELÉSEK LEADÁSA – HAZAUTAZÁS

Találkozás: augusztus 9. hétfő, Keleti pályaudvar 8.00 órakor
a 8.30-kor induló Sátoraljaújhelyig közlekedő IC peronja végénél
az egészségügyi lapot kitöltve, aláírva hozzák magukkal a gyerekek a táborba.
Hazaérkezés: augusztus 13. péntek, 18.30 Keleti pu. Kócsag IC
Ajánlott túrafelszerelés:
sátor, polifoam vagy kemping matrac, hálózsák, sapka, vagy kendő (napszúrás
elkerülésére), naptej (40+), szúnyogriasztó, szandál (sportos), vagy „vízicipő”, hosszú ujjú
póló (leégés ellen), evőeszköz, pohár/flakon, kis kés vagy bicska, tányér, ruha eső ellen
(esőkabát, esetleg vízhatlan nadrág), ha van vízhatlan zsák (kicsi/közepes)
Amennyiben a vírushelyzetre vonatkozó aktuális kormányrendelet miatt a tábor nem
tartható meg a befizetett összeget visszafizetjük.
A táborral kapcsolatos aktuális információk megtalálhatóak az iskola honlapján:
http://www.budai-rfg.hu
egyéb információ:
Vámos Kriszta: 70/4589727, vamos@budai-rfg.hu

Túraszervező tanárok: Vámos Krisztina és Fábián Viktor

Egészségügyi nyilatkozat táborozáshoz
(kérjük olvashatóan kitölteni)

3. melléklet a 19/2012. NEFMI rendelethez
4. melléklet a 14/1991.. NM rendelethez

A gyermek neve:
A gyermek születési dátuma:
A gyermek lakcíme:

Nyilatkozat arról, hogy a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:









láz
torokfájás
hányás
hasmenés
bőrkiütés
sárgaság
egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés
váladékozó szembetegség, gennyes fül és orrfolyás

a gyermek tetű- és rühmentes
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő
neve:
lakcíme:
telefonos elérhetősége:

A nyilatkozat kiállításának dátuma

törvényes képviselő aláírása

